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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 20.5.19, 11:11 do 23.6.19, 13:49

Spol: (n = 279)

Kako pogosto v tednu pred poukom zajtrkuješ? (n = 278)

Možnih je več odgovorov

Kako si zadovoljen/na s šolsko malico glede na : (n = 277)
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Katera živila so odsvetovana-naj bi jih uživali redkokdaj?  (n = 84)

Kaj ti je pri prehranjevanju najpomembnejše? (n = 277)

Oceni svoje zadovoljstvo s šolskim kosilom,če si nanj naročen. (n = 221)

Možnih je več odgovorov

Zapiši svoje mnenje, pohvale, kritike in vprašanja glede šolske prehrane.

  hočem da je večkrat goveja juha

  všeč mi je ker je dodatek mogoč, obare pa bi se lahko ponavljale na daljši čas, nekatere od sladic so malenkost  premastne

nekatere pa suhe, na izbiro bi lahko imeli več solat in lahko bi si izbrali oz.  vzeli več sadja

  meni je malica všeč ker je zelo raznolika,zdrava

  zakaj ni kakšne bolj raznovrstne hrane namesto vedno namaza in poleti mlečnega gresa

  malce prevečkrat imamo namaz. včasih imamo čudne namaze. bela kava ni ravno priporočljiva, ker so eni alergični na laktozo in

zaradi tega pijejo samo vodo, saj je to tudi vredu.

  hrana mi je všeč in sem hvaležen da jo imamo
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  oki skor zmer so kr eni namazi aloh kej druzgaa

  hrana je zelo okusna

  šolska hrana mi je zelo všeč.

  uredu je

  zakaj nikoli nimamo sladkega? zakaj imamo vedno isto ogabno malico? zakaj nimamo menijev? zakaj je zdravo,morali bi  imeti

menije.

  kosila in malice so okusne

  naj bo zmeraj vse dovolj kuhana

  večkrat bi bil lahko za malico hotdog

  nej bo usak dan pizza

  vsec mi je

  zakaj je toliko namazov in kruha z čudnimi orehi in toliko mlečnih izdelkov

  vec cmočkov in manj nutele

  ni mi vsec

  preveckrat so makaroni veckrat bi imela kanelone ocvrtke in palacinke

  všeč mi je šolska hrana,ampak nisem ljubiteljica sira(pri malici)in polente(pri kosilu)

  uredu

  prevečkrat imamo namaz.

  včasih so bile odlične enolončnice, zdaj pa so še s stročjim fižolom in tako dalje. drugače pa je kar v redu

  veš ocvrtkov, manj kruha s čudnimi orehi, večkrat nutella in pica, manj čudnih namazov.  nič več lisastega kruha in kruha z orehi!!

več hot dogov!!

  oi, premalo raznolika malica in lahko bi kdaj imeli hamburgerje, pizze, ali kaj bolj otrokom ljubšega. drgač je pa fkr uredu pa lahko bi

mel kdaj suho salamo

  zakaj je toliko mlečnih izdelkov in kruha z čudnimi orehi in toliko mlečnih izdelkov

  hrana je kdaj preslana.

  zelo je dobro.hvala za dobro hrano

  lepo skrbite za nas a je včasih hrana večkrat ponovi

30 / 143

23.10.2019 Stran 3 / 3


